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עשר שנים י;וברת חובשררר

מוטיבים בשירת הוו בנוי
םאת שמואל לייםר

 -השירה היא תופעה רוחנית :

במתח נופים.

בסירונ של אדם לבגש

חררירת·ימיו ,לאחרת את הקרעים ,לחאד את הניגודים והסתירות .במסתו "שיר·ה
וחיברו" (' כותב בבלי ,, :השירה על פי מהותה היא מעין חיברו הניגודים •••

תמצית ההוויה גלומה בה על הפכיה וחליפותיה •••  ,,והפכים mליפרת אלה מוצאים
אבר גם שבי,רתו של בבלי .עיון מקיף שביריו מלמדבר שנימוסיו והליכותיו של
אותר אדם ייקר לא היו פרי הרמוניה שבפשטות ,אלא פריים של מאבקים נפשיים.
בשירתו של הלל בבלי מתגלה הסכתלות טרגאית ,תהומיות והתלבטות של

היחיד השקעו בעלבונו ובדבידותו .חיוכו המלבב של בכלי האדם יניקתו מתחרשת·

הנאכים של בבלי המשורר .שיריו מוציאים אותר מידי פשוט.ו .שירתו היא מגילת
ודיויים ,שחבונם של גלגרלי·נפשר .אם אין אנו מוצאים שבירתו מסממני השירה

המדורניסטית ,הרי בין שר·רותיה מפעפעים יסרריה של נשמה שנקלעה ילתרן עולם
שבו·ר ומפולג .האו שמר את לשונו .הוא דרש מידה בדברי אחרים וכל שכן
בדברי צעמו .ניבו שהקרל הוצנוע נזהר מחריפות ,הביטוי ומן הגתוהב הזוהל של

חרצפד" הכאב של ספד תהלים מכסה על הכאב של סרפ איוב.
נופר הוא נוף כפול .מסתכל הוא בנוף אמריקה רא אירופה ובוקע לפניו
נרפה של ארץ ישראל .נוף זה הכפול מצרי אצל כל אברת שירתנו החשדה ומעוד,,

הוא בעירת נפשיות של הזדהות ובעיות אמנותיות של תיאור .מתח הגעגועים
מפצל את חרויות של בבלי .עומד הוא בלב העיר ,ברחובות הסרן ההרמה ומקשיב
,,לקול רחוק הרמה בורח",
רכן נשעית שיותר לשי·רת המרחקים .הוא מרגיש כאשר "שירת המרחקים
זורמת בי באןר • / •.כדרר·ערלם מסתובב בי בnליפרת·נרף" ובשיר אחר :
ירד ,ירד הליל הברון
אל

ויקחני

לבי קשוב,

נוף-חסדיו ;
לקרתא הסוד ערוך,

ממר-מרחקים נשא עדיו.

רכן מתהלך מחכה ומקשיב לארתר קול ,לאותה המיה חרישית ,המתנשאת
מן

המעמקים-המרחקים

ומגיעה

חאד

לאזנו.

השירים

חמררירתיר בימיו האחרונים כאשד עלו אליו קולות
צלילי-זמרה

נוגי-תפילה

בוקעים

מוסר

האחרונים

אחת

"בלטף·סרד" :
למרום חדדי

-

בדממת הליל המבושם מאופק מרחקים.
רהנרף

הרחוק,

ברף

החסדים,

האו

מרובה-שממערת :

ברף

השירה

ונוף

הכיסופים ,נוף הנעו·רים ,נוף הנשמה ונףו ארץ·ישראל .הנוף הרחוק נקעב כבפשר
ומתגלם ,בונף הקרוב .מולדת משתקפת בנכר .הנסתר נעוץ בגנלה .עמוק עמוק
בתרנו חבוי אותו נוף .חריזת מ·רחקים·מעמקים שבשיריו ·מגלה שההפלגה לנוף
שבמרחק הגיארגרפי סערנה הפלגה-שכנגד ·לגרף שכמעמק הנפשי .אין המסע
החיצוני מגלה תגלית יקרה מהכר·ה עצמית .מתון גיליוי הנופים הקטביים של
בבלי מפציע רעולה ברף אחד ומיוח,ד הכמוס תכלית כמיסה  -נוף הנצח.
מכיר בבלי הכרה בר~רה שאותר ברף דחוק מובלע בתרן עולמנו והוא מברן :
אשדי אדם לבו יקלוט ,יחון
בבואות-רגע כרזי

עולם ;

אשרי יחבין ,יאזין שירת עליון

בהמולת חיים ומחולם.
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גורלו גורל אדם המודרני מררסק·ה nרריה ותפקידו ,תפקיד המשורר מחאד·

החוויה .אין הוא מוותר על שרם צד של המציאות .אין קירבת הנוף קובעת אצלו
תא מידת הריאלירת של דנ,רף .אין הנוף הרחוק פחדת ·ריאלי על שרם ריחוקו.
מתאמץ הוא בכל בוחר לגלות את הנוף הרחוק בקרוב וכהכרת המשורר מעלה הוא
תא הרחוק לתךו הקרוב ויהיר לאחדים בידר.
שלימות כשלו מסגל לו דאם מתוך מאמץ רליברט .לא שלימות של ילד
היא· ,לא מתנת חינם ,אלא קניך במיטב בוחרת רוחן .הוא האמין שהשירה "יונקת

מתוך השכבות ·העמוקות ביותר של הקרקע ,מלים חרללרת בתרכן גם שמהר שאיבר
ניתן לניתוחו של השכל•  '(,השירה היא הכרה יותר כוללנית של המציאות .הוא
התנגד בתוקף לאלה שרואים את השירה ככלי אר אמצעי למטרות אחרות .במאמריו
נלחם •לעצמאותה של השירה ,במאמרו nעלבונה של שירה" (' )שהוא גילגרל •רשאון
של המסה "שירה וחינוך"( קורא יהרא לה "כריה ,רוחנית בת·חורין שיש לה חרקים
רתנאי·קיום שמלה" .מצטמצמים אנו במעשירת צרת·ארפק .אין איש מציאות אוין
נח המתקשר בכל שכברת ההוויה נכח השירה .דרך השירה ·היא הדרך אל

השלימרת .המשורר מרגיש תא החיים על כל גדניהם .בנח החד.ןר הארדגנאי של
שירתו מעלה הוא את החיים ומביא אותם לידי תיקונם הרוחני .באחד משידיר
דא,חרונים כשהוא מרגיש עצמו נבלע בין החתומים שאול בבלי שאלה היממצה
את שליחותו :
איכה אצבור חרסי חיי המפורדים ? ••.
איכה אחוים שברי· nיי לאחדים ?

שירת חותם.

בבלי שאהב תא האדמה רבתן את תפילת יחיו

 -תמרה :

שי לדאמה ,שאהב לדרות הריח רהליח של האדמה וראה בה הממשות ,המנוחה
והנאמנות ,כמ•ה בדלו להיחלץ מן העולם של מעשים ומקרים ,כמה ·ליש המרחלם,

ראה האיחוד העליון בהתרוממות מעל המעשים .הוא רצה להתבטל בתרך היש

הטהור :
הווכיס פוקעים
חרצובות-זמן,

ומתפודים

קשרי

מקום ...

הפתכי ניגון דק רועד חבלל אויר
רועד ומתעלס ללא משא·דברים.
רעוד

שר :

n

בכח·ם ריס של עומק·ראיה
יקרע דוק הרמיה מעל עיניו חולות
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והעמידו למול היש של הבריאה.

ובשיריו האחרונים שר על החיבור "אל לב ההוויה  Hוהישיבה "נזיר
 אין אבר רגילים לשייןהמציאות העליונה" .מלים אלו  :הוויה ,מציאות ,יש

ארתך לשלון השירה .כללירת הן ,מופשטות ופילוסופיות,
אולם בשיריו דא,חררנים נארגות מלים אלו במסכת תפילת·פטי·רה .בהת·
רוממות השעהי הופכות הן למלים מוחשיות בלומות מתיחות ש·ל יסורים ומסירות
נפש .זוהי כוונתו בשירו צלילי זמרה  ...הוא נכןר למסור נפשר ביד עליון .לא
מדובר כאן בפראזה אר בציור שגר·ר·בפינו ,אלא במסירת נפש ממש .אינם דומים
כיסופי התבטלות של אדם שמובטח ·לו עתיד בעולם הזה לאותם כיסופים באדם
שנמוג ,אבדם שנלבע בין התחומים.
דאם שכל נחלתו בעולם הזה אינה אלא עבר שואין לו אפשרות של עתיד
אלא בעולם היבא ,דאם כזה יצאה תפילתו מכלל בשקה .זוהי תפילה של כל
הנשמה תהלל יה .רכך שר בעמדו מרבן להימלט מעולם שאין בר אלא עבר :

...

שוב יהלמני בוקר-הלבלוב

יזרום בי כמעין אבוד שב למקורו

ושביר תפילה אחבר שוב אל לב ההוויה.

מרגישים אבר שבירי· nרתם לאה תרואי מררם שמל מסי·רת נשפ

j
ד1
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:1
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"שיהר רחיגרך• ,עוני

,3

..סונד" פסר שני )תצד•ר( •עדנ

.215

,353
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תיארו

שמואל
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וייטו

ולא בקשן" בקשה שייכת ·לערלם·של·עבר·רעתיד והוא יצא כב·ר בימיו האחרונים
מאותר עולם ועמד בין התחומים.
ש-נעה שידיר ·האחרונים תם תופעה עילאית .ת רא הילך בינינו שבירה
והוא נפטר

ממנו

בשירה .כשהתגברו בו

יסודות

הרוח

התגברת בו רוח

השירה.

כל הנשמה תהלל  -ממש.
נאמנים שבעת שירים אלה לשירת חייו ושדשיהם בכלל שירתו .זוהי שירת
הפיסגה ,שירת·חרתם הטובעת את שירתו באמיתר של הנצח.

בירור מבית ומחוץ.

-

תחושת המרחק של המשורר הרואה עצמו מנותק

עור,רה בבבלי יצר התאכ שרשים בממשי .מאידך, ,המעיבות שבתוכו חתומים
ובערלים הם ,מעיינות סתרים ומעיינות אבודים שלא ניכ·ר רישומם ,שלא פרצו
ובקעו ,לא התגלו ולא התקשרו .מכאן תלישות שוחרת פתח-כניסה ומכןא הפנמה

מחלטת חרלמת על גילוי של התפרצות ,וביניהם היפערות המרחיקה ומבדרת את
האדם מבית ומחוץ .שני הבידדוים מסתמלים בצימצום בעץ ובמעין עד שסגולותיהם
מתלחפים אלה באלך"
מתערה הוא ומעמיק שרשים ודומי·ה ),,סוד הלי בלוב בדמי" ; ,,אבלם
המפרה"( ומחכה להלימת ברקד הליבלוב .מה סופה גורפת לפתע פתאום אף
בוקר·הליבלוב בוקע פתאום  -בוקר ולא לילה כבשירו הידוע של דילןא תומאס.
אין בוקר זה ש בא אחר הלילה של חיי אנוש בוקרו של משעה ברשאית .שלוש
שורות אחרונות מעידות שכאן חוזר המשורר לנוף ידוע שהתרחק ממנו,, .שוב •..
שב  ...שוב  ,, ...מי שנד עלי אדמות כגר נידח ,נכסף כל ימיו לנוף המרחקים,
לתל שלרות ,שב לנוף שנעקר ממנו ,נוף שיתערה בר כזארח רענן .כל אותם
הנופים שעלידם ,התגעגע ,נוף ראץ ישראל ,נוף הנעורים ,נוף האהבה ,נוף הנשמה
 לא היו אלא תופעות·תמורה של נוף חיי הנצח,, .אחבר אל לב התוויתי" -סוף לתלישות,

טמיין·תפילה ולב הטולם - .סמל המעיין ניזון הן מן הבוקר ,הן מן
הליבלרב והן מן הלב .לא חיסורים בלבד שהם על נדחו אלא אף תפילה ובעיקר

תפילה שהיא בישיוב הדעת ,מגשרת את תיהיפער.ות הכפולה בין פנים  mוץ ,זמן
ונצח.

שביריו מצאנו "ותפילה זורמת אדירה  /ובכלירן·אלהים ,לקול הפעמונים
אסחף ואצלול בשירה" ,ודרמה ; ,,לבב מעיד תפילה  /רב·לבבי עלה חציר",, ,בכי

/

לבב, ,המית

מעין

 uתפךןץ

תפילה",

כגל

תפילה

ממעמקי

)קדמוני

יסור'(

ואף

"יפרוץ כגל תפילה מתוכו
אף התפילה להצטייר כמעיין.
'ר· נחמן מברצלב סיפר בסיפור רב-סמלים ; ,,כל דבר יש לו לב וגם
העולם בכללו יש לו לב" .אף בשירי בבלי מפעם לב גדול ,לב העולם ,לעומת להב
של המשורר,, ,ושמעת והרגשת ; עוד לב איתנים  /הומה ומסתער ומגתעגע
ומשתפך  / ...המסתער ומתגעגע ומשתפך ומתפלל ביחידות  /תפילת הסתר,
תפילה זכה" .כבר הזכרנו "ולב כל הארץ כמעין סתרים" .ובשיר אחר על ארץ
ישראל "מלב אדמה זו ללבי נמשך מעין  /ועורקי ארץ ·רעננים משתזרים בי"•
בשיר מאוח,ר מצואים מצד אחד "שירת·אביב פרחה הלילה ·בלבי" ומצד אחר
"מחביוני הדאמה שבורה בוקעת  /זמרת·עולם מלבלבה בי נמסכה" .עיין תראה

/

בציור השני ,מחביוני האדמה

כפרץ נחל חתום" .הרי אנו רואים ששבירתו רגילה

 ...בוקעה ...

נמסכה ,את נזעיין העולם ,ואוזן בתחן

בצליל זמרת·עולם אותו זרם הזורם כמעיין .והדברים משתלשלים עד לידי גילוי
שוילוב מוטיב מעיין·מעון שטמונים בו סמלי המקדש וההיכל שעליהם ידובר
להלן ,, :וכי יחדל ניב המעין המשתוקק  /ונטף בדלת אחרןו ידלף ויתגלגל /
על לב עולם צוחק ורווה-נוגה  / -אז אקום אצא ילקארתך  /מעין כל השירה
ומערן חיי עד" .ולמעלה במערכת המעיינות-הלבבות ; ,,מעין·עולם שוקק ומשתפך /
נטפי מספר גם אלי ניתזים" .מעיין זורם למעיין .לב מתקרב ללב .אותר לב
החוויה "אחבר שרב אל לב ה·הוירה" ,אינו אלא מעיין העולם ,לב העולם .כבר
סיפר 'ר· נחמן ; ,,רזה הלב הנ"ל עומד כנגד המעיד  ••.ונוסף ומשתוקק תמיד מאד
מדא לברא אל אותר מעין בהשתוקקות • •• 11
נמצאנו למדים שאותו פועל יזום משתמע להוראה נוספת .כול·ל הוא לא
רק ברקך ,ליבלוב ,מעיין ,לב ,שויר-תפילה שכולם תופעות פנימיות אלא גם לב·
מעיין העולם שהוא קיים קיום פיגומן חיצוני מוחלט .המיעין האבוד של האדם שב
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אל מעיין ההוויה שחרא מקורן .העץ התלוש שמתרש השתרשות נצחית אחבר שוב
או וב ההוויה.

המקוש שכלב.

-

בשיר "חייך הקבורים התנערו" מסתתר סמל ה,מקשד

שאין רישרמר ניכר רצריד הוא לימוד מהיקש .הושר בשיר· nרתם
חייך

הקבורים

התנוססו

זה :

התנערו

מתחת ערימות

עפר

ורחפו ועומתי.
בשנת תרע"ט ,והוא אז בן שערים רשבע ,שר ,, :הן אמנם
מקשדי  /רגלה כברד אלי מעלי / ,אך שערי תפילתי עדן לא ננעלו / •..
ולבי בי ימרג שמפעת רגשות  / -אז יש אשר יפרץו גל·תפילה מתרכר /
••• ·כפרץ נחל חתרם • ,, •.גל תפילה ,כפי שראינו ,הריהו בלב ,ואף שערי תפילתי
כי נהרסו מוסדי

נוכל לאתר ,בלב .אלא ארתר מקדש המכונה כקנין·יחיד מקשדי היכן הוא ? בא
המשכר של שיר ומגלה ,, :מאין התפילה נובעת  /ולמה ולמי היא ,אן רגש בי נעור
וקול אלי יגובב ;  /מתחת משראות מקדשים חרבו / ,בין תילי הרמץ של אלים
אכלו  /יהבהב ערד ניצוץ יחידי  /מצל משרפת·הנעררים / .רר mממרום כי
תשב / ,ררח ערביים חזקה / ,ונגעה בקירוב הלב / ,וזרתה את גלי האפר
 /ולבתה הניצוץ הבודד . . • / -אז תקום מבינות למראות·אש  /דמות·אלים
ראשונה בקדמת·זהרה  /ומקשד הנעורים יתנוסס שוב על תועפרתיו" ,ברור :
המקשד ,החרב חרא מקדש הלב ,מה המעיין בלב אף המקדש בלב .לפני ולפנים
בלבו של דאם ,דביר-קשד בר שמרדים חלומות וצפירת של הנעורים ,כשאדר
משראות בלב.ד מעשי·אנשר ,שנות הצער רהאכזבה ,דרישותיו המטרידות של העולם
החריבו את המקדש.

"חייו

הקבורים

התנערו"

ביאורן :

שנות

הנעורים,

מקדש

הנעורים

הטמון

בערימות עפר מתנער רקם .כן ראינו סמיכות עלומים ומקדש ,, :לבלב גן עלומי
רבניתי לי משדק" .רעדו תמונות נעורים הטמונים בפנים וניעורים ,, :אור רשאיתי
הוא שאר נבקע •• / .קול נעורי הטהורים אשר בערר ראש,ך קרא" .רכן שאל :
"היש כי נפתח שרב דביר·שא ·לקראתי  /אר אראה פני נעורי המאכלים  "1הרי
לפנינו מקשד הנעורים בעמדו על תילו ,בשרפתו ובצפייה לעתי.ד ,רואים אנו גם
שהמקדש בלב ערלה בד בבד גם עם המעיין ,רגם עם העץ שבלב ,המרטיבים
התגלגלו רהשתלבר .מכלול המרטיבים גל·מיעין·ץע·פ·ריחה מזדווג עם מרטיב מקשד·
שער .משמשים הסמלים בעירוב תכונות ומתחלפים אלה באלה .ושאלה דרמה
צרבטת·לב נשאלת אף בשירנו ,, :אי השנים שנשרפו "? שהן שייריהם של "שויפת
הנעורים • •.מקשר הנעורים" .וסמוכה לה השאלה ,, :אי באררת·חיי שנסתמר "?
שאף היא מתאבלת על בארות הנעורים של ה·לב .וכשיעו-רן השאלות שבי·ריר
הצלולים בחצרות או הנכר "הא לכם רוחי ,בר תשרו קשדתכם  /רזיק אל לתרכר
תורידו  .•• /אי ינוח האל כי אבראה חצרותיו ?  /אי מקדש בר גנרלי אציבה " 1
המקשד על תפארתו חרב אבל הוא עידןי בבחינת תלפיות ,תל שכל הפיות פונים
ממנו ; שערי תפילה לא בשמים הם אלא בלבב הדאם .גל תפילה חתרם בלב ואף
שא·קרדש של מזבח הרוס מהבהבת בר .כשם שעתיד המעיןי להיבקע כן עתיד
ארתר ניצוץ להשתלרב" .ןמקשר·הנער·רים יתנוסס שרב על תרעפרתיר".
מקדש·לב מ:rאנר בשירת ביאליק ,, :בחרבת לבבכם המזוזה נפסלה / ••.
אז ידען שביב שאכם היאחררן שעמם / .ונאלם מקדשכם ונשכח ההמון ;  /רעלי·
מעי מזחב לבבכם ששמם  /ייליל ויפהק חתול השממרן" )על לבבכם ששמם( '(.
רכן מצאנו שבירה מא mרת של בבלי רשמי אותר מקשר שמם "רק פה רשם
עומדים חולמים נבוכי·לב  /מרל אפר מקשרים" .ומעיד השלמה רצד-שכנגד
לשירו של ביאליק שפותח בשדים •ומסיים בחתול ,, :כעכברי·אדם אתם בורחים
ונמלטים וממקשדי עבר בחנתם בם / ,בערד שפתותיכם נוטפות דבש-חסידות /
ולוחשות בהשבעה לחש ,דמיה•••  nבביאליק  :חתול השממרן ,ובבבלי  :עכברי•
אדם ; שם  :שדים רכת לצנים ,וכאן  :לחש רהשבבןה .הניצוץ שניצל לפליטה מתון
הרמץ אחר חרדכן המקשד הכרנו כבר במגילת השא של ביאליק .סמל זה הדורת
בשירתנו מקורר בהשפעת הציורים והסמלים שכפה ביאליק בכרחרת·איתנים לע

/
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שמואל
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לייסר

האבים אחדיר .הוא האציל מראייתר לע חארים ·ראיית·ערלם ,תפיסה בצירו שנקבעה
קביעת·נרסח,

בין שירי חרםת אלה הספוגים אמרנה שרשית ,הכנת נפש של דאם ששחב
חשברנר ש·ל עולמן ,שיר זה בלבד מעיד על מרבית הצער והכאזבה ,על חרוןב
מקשד הנעורים ,על המחשבות רהתקררת ·הפנימיות שנחתמו לפני ולפנים ולא בקער.

חרסו

הקישור

והחריגה

רהביצרע

,,אקשיב שקשוק מעינרת·הנעררים

מבתלט.

/

לערמת

סירם

השיר

יסורי 1

קדמוני

ואנהם שירת חיי החרישית" ,מסתיים שיר

זה :

וי  77ת דורות וא באו מפחוה אוויר
ומופפה אותי בנהימת-שכוו.

בשערי היכלות
חבוש כיפה ,עדה טוית

והתפ ... 77

עוד רגע עוד מעט ושערים כמוסים יפתחו

בצעדי תפיוה תצעד ,תציץ

-

פנימה ...

מה טיבם של שערים אלה ז לא בשערי מקשד שבלב אבר עוסקים פה שהרי

הארד .•.

הפתרון
השמימי.

הרצ,צה פנימה גמלה הרריה שמימית ••• ארד חשד ••• מעין
וחא.רןו ••• זיו המציאות העליונה .עיקר התמרנה מצטייר בגרבי ארד
מערן רא,זר עומד כביגור לצל החזריה .ולא זז בלבד שהאור ·ההוא שרנה מהלצ אלא
ש,ונה הוא גם מואתר אזר שרואה דאם עלי אדמות .לא נהימת-שכול של הכאזבה

.מלפפת אותר כאן אלא "אור חשד ,אחר" .תיאורים ודמים של מרקיעי שחקים
מצריים בספר חנוך  -ספר שעליו היה בבלי מרצה  -והליכה בהיכלות השמים
רווחים בספרי ההיכלות .ירודי מרכבה עוברים מהיכל להיכל כדי להגיע לכסא
רכ,בר.ד כל היכל מבריק נזיר איי·י  ••• ,, :שבעה היכלות של שבעה הרודים זה
לנפים מזה רזה לפנים מזה וכולם מלאים גחלים ולפידים חיקרקין וברקים ועמודים
של שא רעמדרי ·להבים ןעמרדי להטים ברקים ,רעמדרי לפידים •• .רעל כל פתח
ופתח שבהיכלי עוברת קבועים נהם שסי"ה אלפים ונברת מיני ראמורת כמארד
העולם הגדול שכל העולם כולו מבהיק מזי·זר ואין כל בדיה יכולה להסתכל
בהן"  "(.ועמידתו של בבלי על הסף של ההילכות שנפתחו והצצתו לתוכם -
"בצדעי תפילה תצדע ,תציץ פנימה" היא תכונת משעיהם של עונ·רי היכלות
שאף היא נזכרת בספרות ההיא ,, :בן עזאי הציץ בהיכל הששי וראה זיו דאיר

'

אבני ששי שהיו סלולות בהיכל ולא סבל גופר ופתח פיו ושאלם מים הללו מה
טי,בן רמת עליו הכתוב אומ·ר יקר בעיני ה' המרתה לחסידיי· בן זומא ·הציץ
אבבני

הששי .r ,, ...

מונחי קבלה זרמים מצאנו בכתבי בבלי .במי mד ,, :המשורר מתעטף בטלית
מבזמרה של צבעים וזהרורים ורוקם חלומות של בגורה ויופי לא מכןא ••• יש
שהוא מבני היכלא ,אזרח בעולם ·האצילות"  '(,משוג בני היכלא הוא משוג הפועל
בחמשבתר

בהכרה

מוצאים

ורשמיה

אנו

שבירתו :

,,דביר

ונ.צח

בחותמות שבעים ;  /תפי·לת לחש ,תרגת·אלם· ,לבב תר אמיתר
בלי יד שעריך המזהיבים" ,ןבשנת תרפ"ר כשהאו עומד בחצי ימיר

נעול,

/ -

הנצח המר,פזים

/

אעמרדה •••

נברך ,ומפחד

I

חתרם

אלה יפתחר
 nלפני שערי

)אשמר( אף חזרן·לא·אנשו בלתי צפרי

/

רנגישת·שרף ארזן לא שמעה" .שדמע חרא קריאה לברא אל מברא עליון אאל
פקפוקים מנקרים בר ,. :איכנה ארכל וראיתי פני היכלך  /אם עדן לא טהרתי
ידי  /ובגדי לא ל·בנים ,לא לבנים" .בספרות ההיכלות מפורסות הכנותיו של
הערלה הצריד התקדשות רהיטה·ררת קדום שהוא יוצא לד,רכו המסוכנת .מי שלא
סהר דיר אל יעיז לצאת לדרך זאת .אבל בסופר ש·ל דבר אף הוא עתיד לצאת :

,5
.6
.7

••• ,. (,9

אn

.,משyה מובנה• ,בתי

דםרשות ,נןו שוtרון ונע' גז.
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רוחות נפגשות ,עמ• .68

נארה לשביחם של

םב :

ערלונזn

.,איבר מבתלה Kל Kיליזח nן• )..מדותו של מוףס ,יונע

~ם nויםי >רוחות נפגשות• ,עיונ

,<216

המשורר "שונמוי

הפשע האלהי ואת הילDי הנגוז מן עהלום השלצ לא העולם השונל• )ש,ם עיוב

שדחה בלעת אופי מהלש המ  mפת

בםמיוn

האצליות} •,ש.ם עיונ ,(215

,(33

.,נוהי

מוטיבים בשירת הוו גבוי
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"חוגג ,מזהיר רעטרף·לבנים •••  /צעד אט אט ונבחת  /עד אם ליטי uבפאריןו
הזר מלכרתן  /ובחביון שעדי הנצח תסתירני לערלמים" ,זאת היתה דת,קוהר
הגזולהT ,ה הגרף הפנימי הטמון בתוך כל נופי·מרחקים שלו ,ותקרתו לא האב
 uלע סף הסוד אנחנר עומדים טבולי-זהר  /מציצים בפני ערלם·חידר nרב
 דרך לא מצאנו / .כנירם הפגישה נעדמדג,דנים •••  /מחרף אל חוף נדדנר
מלד שערים כמוסים • ". •.בשיר אחרון זה הוא עומד שוב על הסף ולבר בטוח 1
nעדר רגע עדו מעט שוערים כמרסיס יפתחן
חידות 1אין ספקות  / -פה הפתרון האחרון".

/ -

הפ••• מעון האור ,פה אין

במאמרו "לכרש הנשמרת דחלרקא דרבנן" "( ציין ג .שלרם התפשטות המרטיב
של מ·לבשר שהנשמה מתלשבת בר אחד המרת בספורת ההיכלות .הוא מביא מאמר
המקובלים שדנ,שמו nהעול.ר· nלדקי~  ••• ,,מתלשבן בכדפיה ,בזיאר קרניאאת
דמטמ·רין רמצטיירין בזיוא דקב"ה  .•.רסלקין מעלמא לעלאמ"  "(.שבירי בבלי
צמנאו שהאו נכנס שלערי נצח לכרש לבנים ,שחבריו·לשיר שהלכו לפניו "כלולים
בלבוש הנצח בלם" ,ףאו בשיר דנ.ידרן קודם שהוא ע,רלה להילפף בארד החדש האח·ר
הוא מתלשב באותם בגדי העולה שהם בבחינת חלוקא דרבנן :
חבוש כיפה ,עדה טוית והתפוו

...

טלית זר היא ארתה טלית מבזמרה של גובים וזהרורים של נבי היכלא .נמצא
שארתה מציאחת עליונה אינה תיארו של חדירה פילוסופית שציו·דה נטול גובים
מפני הדפ.שטה ,רהאנרנימירת שבה ,אלא תיאור של הלן נפש אכסטאטי ,של נשמה
שטופת·ראר ,שמפני זיו דא,ור המבריק שבמראות הכבוד אין השמורר בא לתאר

תיאור מפרוט לאא בדדכם של הכאסטאטים לצרף מלים שההבעה הרגשית שבהן
קדומת להגדרה השכלנתית .מלת המפתח אינה מציאות אלא זיו רהיא מגלה לנר
חרדית נשמתו בעלייתה.
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